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   افغانستان- گزارشگران پورتال

١٧/٠٩/١٠  
  

  در افغانستان چه می گذرد؟
) ٨۵(  

  
 

  :موشک باری 

يکی ازين موشکھا بر خانه ای اصابت کرد شام جمعه تاريخ دھم سپتمبر سه موشک پياپی بر جال ل آباد فرود آمد که 

 ئی اين موشک که به سوی محل اسقرار نيرو ھای نظامی در نزديک ميدان ھوا.و  در اثر آن  ده تن زخمی شدند

دند که محل سکونت رکدو موشک ديگر در جاھای اصابت  اصابت کرد و ه ایجالل آباد شليک شده بود، بر خان

وليت اين موشک اندازی را نگرفتند ؤبا اينکه طالبان مس. در پی نداشتخساراتی نبوده و به اين صورت تلفات و 

  .احتمال دارد که يکی از دو گروه جاھل و فاشيست طالبان و يا حزب اسالمی گلبدين دست به اين کار زده باشند

وشک بر فرق  موشک اندازی ھای کور يکی از کار ھای اين دو جريان است که بدون در نظر داشت اينکه اين م

. چه کسی فرود می آيد دست به انداخت آن زده که تمامی آنھا بر خانه ھای مسکونی مردم بيچاره اصابت می کنند

 سخنگويان اينان با الف و پتاق ھای بسيار به دروغ اعالن می کنند که اين قدر از افراد نظامی را ،اما بعد از فير

ر به صورت شبانه و به طور ھميشگی توسط طالبان در شھر غزنی ھم اين کا. کشته و اينقدر را زخمی ساخته اند

صورت می گيرد و مردم ازين بابت سخت در عذاب اند و شکايات آنھا برا ی دولت و نيرو ھای خارجی ھم تا حال 

  .  نرسيده استئیبه جا

ھا بر خانه ای درين  بگرام شليک شد که حد اقل يکی از آنئی موشک بر ميدان ھوا۵ سپتمبر ١٢درين حال شام 

ره به کار ھای شان برگشتند و ا را زخمی کرد و بعد از تداوی دوبئیميدان اصابت کرد که ده تن از عساکر امريکا

اما ذبيح هللا مجاھد  ادعا ميکند که بر بگرام ھشت موشک شليک کرده و تاوان سر مال به . تلفاتی به دنبال نداشت

  . ھا وارد کرده اندئیامريکا

  

  :م نمردفھي

قسيم فھيم معاون اول کرزی که ھم مريضی شکرو ھم سرطان خون دارد ، ھر شش ماه يکبار برای تعويض خونش 

 و فرانسه جھت تداوی اش رفت و بعد سايت ھای الماناو دو ھفته قبل به . به اروپا می رود و بعد مدتی جور است
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 مرده است و بعد افراد نزديک به او اين الماننه ھای زيادی از جمله سايت بينوا نوشت که فھيم در يکی از شفاخا

 کابل گفت که آنانی که شايعۀ ئی سپتمبر دوباره به کابل برگشت و در ميدان ھوا١۴وی به تاريخ . ادعا را رد کرد

مردم از شنيدن مرگ اين قاتل و جنگساالر خوشی . مرگ او را منتشر کرده را مورد پيگرد قانونی قرار خواھد داد

  .کردند، اما زنده برگشتن او را به فال بد گرفتندمي

 

  :افغانستان و تجزيه

ًبا اينکه از سالھا به اين سو و مخصوصا از زمان تجاوز شوروی به افغانستان ، تجزيۀ افغانستان مورد بحث و 

خواھند رساند، ارزيابی قرار ميگرفت و گفته می شد که روسھا در آخرين تحليل چنين کاری را در افغانستان به سر 

 ھا به ئیمدن آنھا از افغانستان چنين فرصتی را از آنان  گرفت و بعد از آنکه امريکاآاما فروپاشی و زود بر 

ر اساسی نقشۀ اين منطقه مورد بحث قرار يي افغانستان و تغۀلۀ تجزيأن بار مسافغانستان تجاوز کردند تا حال چندي

ن افغانستان به چند بخش تقسيم شده است که آونی نيز به چاپ رسيده که درگرفته و تا حال چند بار نقشه ھای گوناگ

اما  چندی قبل مطبوعات پاکستان خبر فرستادن . بسياری آنرا در حد حرف فکرکرده و برای کسی چندان جدی نبود

غانستان نيز  ھا به  مال عمر رھبر طالبان را گزارش دادند که در برخی از رسانه ھای افئیپيامی از سوی امريکا

ی که به زبان پشتو نوشته می شوند و برخی از آنھا که به حزب اسالمی و ئ رسانه ھاًانعکاس داشت، مخصوصا

اينک بار ديگر نشريۀ ويسا که از رسانه ھای ازين . له را با جديت بيشتری پی گرفتندأ اند اين مسنزديکترطالبان 

نشريه حاکی از آن است که يک ھفته قبل از ماه رمضان مال جنس است، خبر می دھد که گزارشات رسيده به اين 

عبدالسالم ضعيف، اکبر آغا و مال متوکل  که از تسليمی ھای طالبان اند و حال با ھر دو طرف رابطه دارند از کابل 

 امکانات وسيع امنيتی  دارایبه قندھار برده شدند و به کمک حشمت کرزی که مالک يک کمپنی امنيتی خصوصی و 

ًاست و با سنگريار يکی از قومندانان ديگر تسليمی و سابق طالبان که فعال در قندھار زندگی می کنند، با اين پيام به 

وليت اين امنيت را کمپنی حشمت کرزی گرفت و ؤ نميرود، لذا مسسپين بولدک برده شده ، چون در بولدک طياره

 ھا درين پيام دو پيشنھاد به مال عمر داشتند ئیامريکا. ويل دادند پيام  را به نمايندگان مال عمر در آن جا تحاينآنان 

به طالبان در بدل پيوستن به صلح و يا تحويلی کل قدرت ) پکتيا، پکتيکا و خوست(که شامل تحويلی سه واليت جنوب

روز به امريکا افغانستان در عوض دولت کنونی  به طالبان با اين شرط که طالبان سه پايگاه در کابل ، قندھار و نيم

، می شد و مال عمراين پيشنھاد ھا  را رد کرده  و ) ھا پايگاه نيمروز را برای تھديد ايران ميخواھندئیامريکا(بدھد

 ئیچون امريکا.  ھا  در جريان استئیاين نشان می دھد که مصالحه با طالبان به گونه ای ديگری از سوی امريکا

سيای ميانه برايشان بدھند و از اکنون نيرو ھای طالب و القاعده در کندز آ ھا در نظر دارند تا ماموريت جديدی در

در حال تجمع ميباشند که  يکی از شرايط آن تجزيۀ  افغانستان به شمال و جنوب است که به نحوی برای طالبان 

 .. پيشنھاد شده است

 پيشنھاد کرده بود که امريکا ه ایلدرين ميان چندی قبل رابرت بلک ويل سفير سابق امريکا در ھندوستان طی مقا

جا شوند تا ه  در شمال افغانستان جابئیبايد مناطق پشتون نشين جنوب را به طالبان تحويل دھد و نيرو ھای امريکا

 ھا با تجاوز به ويتنام و بعد در کوريا انجام ئیکاريکه امريکا( تلفات  نيرو ھای آن  در جنگ کنونی کاھش يابد

برايت معاون  پيشين نماينده سرمنشی ملل متحد در کابل نيز اين طرح را با توضيح بيشتر مورد و بعد گال) دادند

اينک انستيتوت مطالعات ستراتيژيک در .   شده بوده ایارزيابی قرار داده و از دولت امريکا خواھان چنين تجزي

ز سربازان غربی فقط در شمال لندن نيز پيشنھاد کرده  که جنوب افغانستان به طالبان سپرده شود و بخشی ا
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 ندارد و بھتر ئیطرح کنونی برای اعمار و تقويۀ افغانستان کار آ«به گفته ای اين انستيتوت . افغانستان مستقر گردند

اينکه اين جا کجا خواھد بود تا حال چيزی . »است تا از کمک ھای دپلوماتيک غرب در جای ديگر استفاده شود

  . نشده استءافشا

با " آزادافغانستان- افغانستان آزاد"به خصوص پورتال  از آنکه نوشتۀ بلک ويل در رسانه ھای افغانستان  اما بعد

واکنش شديد افغانھا رو به رو شد، ايکانبری سفير امريکا در کابل، طرح بلک ويل را مسخره خواند و ابراز داشت 

 و ھيچ کس ھم انتظار ندارد که سفير امريکا به اين ندارده ای که اياالت متحده در مورد تجزيۀ افغانستان ھيچ برنام

زودی چنين اعترافی بکند و اينک دومنيک ميدلی سخنگوی دفتر نمايندۀ ملکی ناتو برای افغانستان می گويد که نيرو 

ھند، ھای حافظ صلح فرماندھی ناتو ، يکجا با نيرو ھای ملی افغانستان کار می کنند تا افغانھا و افغانستان را نجات د

 ھا برای طالبان پيشنھاد ئیوھا افغانستان را از چه کسی نجات بدھد قابل مکث است چون امريکاراينکه اين ني

به گفتۀ وی ، افغانستان يک کشور واحد است،  حکومت منتخب به رضايت مردم در اينجا ايجاد شده و . ميدھند

  .ھيچگونه پالنی برای تجزيۀ آن وجود ندارد

مقاالت و اظھار نظر ھا پيام اخير امريکا به مال عمر که يکی از شروط مصالحه  تحويلی جنوب درميان اين ھمه 

افغانستان به طالبان عنوان شده به نحوی صحه گذاری بر پيشنھاد بلک ويل است و اينکه اين بار از سوی مال عمر 

چون طالبان بدون مشوره و  ،ودرد شده و در آينده چه خواھد شد، مقداری مربوط به تصميم آی اس آی ھم می ش

نظر و ھدايت پاکستان کاری از پيش برده نميتوانند، اما آنچه مسلم است اينکه امريکا در تجزيۀ افغانستان به شمال و 

 درنگ نخواھد کرد و اين پيام برای مال عمر به تمام افغانھا نيز ه ایمنافع آن ايجاب کند، لحظکه جنوب در صورتی 

رد و آن اينکه طرح تجزيۀ کشور ما می تواند ھر زمانی در دستور روز اشغالگران و امپرياليست پيام جدی تری دا

  .ھای متجاوز غربی قرار گيرد و به معامله گذاشته شود

 ھا با حضور در پايگاه ھای شان در کابل ، قندھار و نيمروز به خواستی می رسند که بعضی از تحليل ئیامريکا

دن امريکا به افغانستان را از ھمان روز اول چنين تعبير می کردند، آنان ابراز می داشتند گران سياسی مقصد از آم

که امريکا از طريق افغانستان ميخواھد سلطه اش را بر آسيا قايم سازد و به اين خاطر تا زمانيکه به حد اقل اين 

طالبان حاضر شوند ، به  که صورتی خواست نرسد ھرگز افغانستان را رھا نخواھند کرد و لذا با چنين تبانی در 

اما اينکه يکباره نيرو ھای طالب و القاعده به شمال افغانستان سرازير . ھمان خواست روز اول شان دست می يابند

ن زمان بسياری از مردم به شمول کرزی گفتند که ھليکوپتر ھای نا شناخته ای طالبان را به شمال آشدند و حتی در

ًون جنگجويان القاعده ، مخصوصا افراد مسلح حزب تحريرازبکستان که يکی از شاخه ھای پياده می کنند و اکن

 قومندان طالب و حزب ٧جا شده و برای تسلط کامل بر اين واليت تا حال حد اقل ه مقتدر القاعده است در کندز جاب

 ھا ئیان می رود که امريکا سالح کرده اند، با اين وضع کمتر گمخلعاسالمی را به خاطر سرپيچی از اوامر شان 

 در شمال باشند و جنوب را به لقايش ببخشند چون ميبينيم که در ظاھر شمال روزتا روز نا ئیجاه فقط به فکر جاب

آرام تر نسبت به جنوب ميگردد و چون يکی از اھداف امريکا تھديد کشور ھای آسيای ميانه است لذا دليلی وجود 

 ئیپيشنھاد اخيرامريکا به مال عمر نيز نشان می دھد که امريکا.  ب ميخکوب بسازدندارد که طالبان را فقط در جنو

ھا در آخرين تحليل با داشتن سه پايگاه مقتدر در افغانستان بسنده کرده که اگر اين سه پايگاه در مرکز و جنوب باشند 

  . ن ياد نشده استآو از شمال چيزی در

يض در مورد تجزيۀ افغانستان، مردم افغانستان بايد درين مورد ھوشيار با تمام اين تبليغات و اظھارات ضد و نق

باشند و اين مقاالت و پيشنھاد ھا را به عنوان زنگ خطری بدانند که ممکن روزی به واقعيت تبديل گردند، زيرا تا 
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 به وسيلۀ کسانی ًمخصوصا که اين نوشته ھا و پيشنھاد ھا به وسيلۀ افراد بيطرف نه که. بادی نباشد، بيدی نلرزد

 ه اينکه بۀعالوبه صورت می گيرد که خود از مجريان سياست خارجی اياالت متحدۀ امريکا درين منطقه  بوده و 

خم و پيچ سياست ھای آن کشور درين منطقه  آگاھی کامل دارند، مشوره  ھای شان نمی تواند برای وزارت خارجه، 

ًصر سفيد جدی نباشد و اينان مطمئنا با شنيدن زيگنال ھای خاصی به  وزارت دفاع ، سازمان سيا و در نھايت برای ق

 می نمايند تا ء دست ميزنند و آرام آرام اين طرح را در ذھنيت و افکار جھانی القائیچنين نوشته ھا و ابراز نظر ھا

  . در روز موعود چنان عمل گردد

      

  : مکتب سوزی

 مقابله با درس و تحصيل است، زيرا آنان ميخواھند تا تمام مردم يکی از کار ھای طالبان مزدور در افغانستان

افغانستان چون خود شان افراد جاھل ، سخيف و نادان بار آيند و به اين خاطر اينان ھر روز به مکتب سوزی اشتغال 

کتب ليسه  سپتمبر يک م١٣به ھمين سلسله آنھا در صبح روز .  مکتب را سوزانده اند ٧٠٠داشته و تا حال بيش از 

را در ولسوالی انجيل واليت ھرات به آتش کشيدند  که تمام دروازه ھا ، کلکين ھا و کتاب و کتابخانه با ميز و چوکی 

و  درين ليسه بيش از سه ھزار نفر درس ميخواندند و حال تمام شاگردان اين مکتب سر. اين ليسه در آتش سوختند

لسله مکتب سوزی ھای طالبان در ھرات صورت ميگيرد و طالبان اين اين اولين مکتبی است که به س.سر گردان اند

در اثر مخالفت طالبان با درس و تعليم و مکتب اينک پنج و نيم مليون طفل در . را برايشان افتخار بزرگی ميدانند

  .افغانستان به مکتب رفته نميتوانند و از رسيدن به سواد محروم اند

  

  :حمله در ارزگان

و درين   از مراکز مھم قدرت طالبان به حساب می آيد ھميشه شاھد درگيری ھای فراوانی بوده استارزگان که يکی

 قرار نگرفته و به اين خاطر ئیواليت که تا يکماه قبل نيرو ھای ھالندی مستقر بودند، ھيچگاه با طالبان در رويارو

و ھا رحال که اين ني.  نفر تلفات داشته اند٢۴گراف تلفات ھالندی ھا در افغانستان بسيار کم بوده، طی شش سال فقط 

جا شده اند و ه  و انگليسی به عوض آن درين واليت آشوب زده جا بئیو ھای امريکاراز ارزگان خارج شده اند، ني

حاکميت اين واليت به دست يکی از جنايتکاران جنگساالر به نام جان محمد . درگيری ھای شديدی با طالبان دارند

و با احمد ولی يکجا در قندھار زندگی دارد،  اشد ب  که مدتھا والی ارزگان بود، اکنون مشاور کرزی میاو. خان است

خواھر زادۀ جان محمد خان که مطيع هللا نام دارد، بيش از سه ھزار مرد مسلح در اختيار دارد و درين چند سال در 

اختيار  داد و شھر ترينکوت مرکز ارزگان را دربدل پولھای کالنی لوژستيک ھالندی ھا را از قندھار انتقال می 

ھالندی ھا کمتر از پايگاه .  انجام ميدھندئیکامل خود دارد و حال اين قرار داد ھا را با نيرو ھای انگليسی و امريکا

اما از . مين ميکردندأھای شان درين واليت بيرون ميشدند، آنان در بدل پرداخت پول به مطيع هللا زندگی خود را ت

 و انگليسی درارزگان مستقر شده اند، اين نيرو ھا در نقاط مختلف اين واليت گشت و ئیروزيکه نيرو ھای امريکا

 مينی انفجار يافت که با وجود ئی سپتمبر در جريان حرکت يک کاروان نيرو ھای آمريکا١٢روز . گذار ميکنند

ان آن اسيبی نرسيد و وقتی اين نيرو ھا قصد عبور از دريا را داشتند،  ھا بازھم به سرنشينئیتخريب موتر امريکا

 به زودی به داد اين ئی طالب بر آنھا حمله کردند و چون منطقه دشت و خالی از سکنه بود، نيرو ی ھواینيرو ھا

دان شان به نام  تن از افراد طالب  با قومن١۴کاروان رسيده و حملۀ سختی را بر طالبان انجام دادند که در نتيجه 

  .محمدی به قتل رسيدند و اين از عمليات موفق نيرو ھای اشغالگر در ارزگان  ميباشد که بر طالبان انجام ميگيرد
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  :گدائی از نوع ديگر

بعد از آنکه سيالب ھای مدھشی در پاکستان سرازير شد و برخی ھا آنرا در نتيجۀ استعمال سالح کشندۀ ھارپ 

ر اينکه صد ھا خانوادۀ افغان به افغانستان آمده اند، عده ای زيادی از پنجابی ھا و کشميری ھا داند، در کنايامريکا م

اين افراد که بيشتر شان ريش مانده و پتلون .  اشتغال دارندئینيز با خانواده ھای شان به کابل سرازير شده و به گدا

يکنند، در مسير راه ھا ايستاد شده و به سخنرانی  مئیپوش اند و زنان شان با چادری به ھمراه اطفال شان يکجا گدا

ھای بلندی از مردم پول جمع می کنند و چون در ميان خود افغانھا نيز در شھر کابل ھزاران گدا وجود دارد، لذا 

ميان اين گدا ھای بومی و گدا ھای تازه وارد ھميشه جنجال وجود دارد و تا حال چند بار ميان شان درگيری ھم رخ 

گی و بيکاری که در افغانستان مسلط می باشد و مخصوصا در کابل گدا ھا به اين ترتيب با فقر، فاق. است،داده 

  .بينھايت زياد شده ، اکنون اين شھر را  به راستی ميتوان شھر گدا ھا ناميد

  

  : سربازان انگليسی و مواد مخدر

ن در ھلمند و ھمچنان در قندھار دست به قاچاق ًاخيرا ادعا ھای مبنی بر اينکه نيرو ھای انگليسی در کمپ باستي

مواد مخدر ميزنند، گزارش ھای بسياری به نشر رسيده و به اين خاطر انگليس ھا ميگويند که به تالشی اين عساکر 

پرداخته و شرايط دسترسی شان را به مواد مخدر کم ساخته اند و تعدادی از سگ ھا ی تعليم يافته را نيز به اين کمپ 

که در افغانستان ھمه به اين باورند که انگليس ھا خود مافيای مواد مخدر در افغانستان ست اين درحالي.  ده اندھا بر

اند و درين سالھا نه تنھا انگليس ھا که در ھلمند مستقر بوده به مقابله با کشت و قاچاق مواد مخدر نپرداخته که در 

 سمون درين واليت از قول انگليس ھا اعالن کرد که آنان نه به گسترش آن نيز کوشش نموده اند، دوسال قبل راديوی

تا حال . ًکشت و نه قاچاق مواد مخدر کار دارند و به اين صورت رسما توليد ترياک را در ھلمند آزاد گذاشتند

ی  ھا و انگليس ھا از بابت کشت و قاچاق مواد مخدر در افغانستان گزارشات ضد و نقيضئیدرمورد سود امريکا

 مليارد بر آورد ۶۵مد را چھارصد مليارد دالر، برخی ھشتاد مليارد و برخی آبرخی ھا اين در. نتشر شده استم

ی رسيد ، بقيه در جيب ه ئکرده اند که اين منافع بعد از آنکه يک درصد به دھقانان و شش درصد به مافيای منطق

 صد کيلوگرام ھيروئين را از افغانستان ۶ تا ۵ه بين  ھا و انگليس ھا سرازير ميگردد و اين نيرو ھا روزانئیامريکا

  .مين می گرددأخارج ميسازند و بخش اعظمی از مصارف  نظامی شان را ازين طريق ت

 در صد مواد مخدر جھان را توليد ميکند  که بيشتر از ھفت واليت به دست ٩٠در شرايط کنونی افغانستان بيش از 

اين باورند که اختالف ميان انگليس و امريکا در افغانستان بيشتر بر سر می آيد و بسياری از صاحب نظران به 

  .تسلط بر مواد مخدر ميباشد

  

  :حامد نوری کشته شد

حامد نوری که از فارغان فاکولتۀ ادبيات پوھنتون کابل بود و در زمان حاکميت مزدوران روس به جناح پرچم بسته 

ون دولتی نطاقی ميکرد، کورس ادبيات نارون را نيز معلمی ميکرد و بود و حال عالوه به اينکه گھکاھی در تلويزي

مدتی ھم سخنگوی قانونی بود، شام پنجم اگست در مقابل بالک ھای مکروريان اول که محل زندگی او بود، به 

امد نوری سيد ح. تل رسيداند، به ضرب چند گلوله از پا در آمد و به قباقی مانده وسيلۀ افرادی که تا حال نا شناخته 

 بسيار نزديکی با جنگساالران شورای نظار قرار داشت و روابطاديۀ زورناليستان بود، در حت رھبری اتأکه از ھي
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بسياری در کابل فکر ميکنند که اين گلوله ھا نتيجۀ اختالفات . ازين بابت پول ھای خوبی ھم به دست می آورد

سيد حامد نوری به عنوان يک . نی مقداری تشديد يافته استدرونی شورای نظار است که با کمپاين انتخاباتی کنو

پرچمی درين سالھا تا توانست به شورای نظاری ھا خدمت کرد و باالخره او را سوراخ سوراخ کردند، اما بعيد به 

 اما زيرا ازين قتل ھا در کابل بسيار اتفاق افتاده ،. بال قاتالن او خود را سرگردان کند ننظر ميرسد که کسی به د

  .کسی پرسان آنھا را نکرده است

  

  :انفجار در غزنی 

افرادی که در حال انجام از  تن ۴۵درين انفجار که .  انفجار مھيبی شھر غزنی را تکان دادسپتمبرشام شنبه ، چھارم 

اين . تروايح بودند، زخمی شدند و به دو شفاخانه در شھر غزنی برده شده، که برخی بعد از مداوا رخصت شدند

شھر غزنی و در . انفجار در اثر مواد انفجاری تعبيه شده در مارکيتی که متصل به اين مسجد است به وقوع پيوست

 تن از ١۵٠٠درين واليت که . مجموع واليت غزنی يکی از نا امن ترين واليات کشور در چند ماه اخير بوده است

ه اند که نيرو ھای طالبان را عقب بزنند و ھر شب به نيرو ھای پولندی عضو پيمان ناتو مستقر اند تا حال قادر نشد

طور مسلسل بر اين شھر از چند طرف راکت باری از راه دور صورت ميگيرد و مردم ازين بابت در آتش 

، ه ھا ازين شھر فرار کرده به کابلبسياری از ساکنان شھر غزنی که توان فرار را داشته اند، درين ما. ميسوزند

 ه ولسوالی اين واليت عمليات شمشير را به را۴نيرو ھای پولندی در چند ھفته برای . رفته اندايران و پاکستان 

انداخت، اما ھيچ کاری از اين عمليات ساخته نشد، چنانچه در جريان اجرای اين عمليات بازھم طالبان بر شھر 

   .غزنی راکت پرتاب می کردند و مردم بازھم به فرار شان ازين شھر ادامه دادند

  

  :دولت پوشالی شورای علی صلح ميسازد

کرزی که از دير زمانی عاشق و سينه چاک مصالحه با مال عمر و گلبدين بوده اينک باالخره بعد از چند نشست 

 نفری شورای عالی صلح ۶٠ تا ۵٠پياپی   با جمعی از سران جنايتکار تنطيمی در ارگ رياست جمھوری، اعضای 

ۀ عالوبه درين شورا .  گفته می شود نام ھای  شان بعد از عيد اعالن خواھد شد که گرديدمسخرۀ کرزی ترتيب

رھبران  فاسد و جنايت پيشۀ جھادی،  اعضای خونريز سابق طالبان چون مال متوکل، ارسال رحمانی، موسی 

کرزی ی شرکت خواھند داشت و معصوم استانکزی مشاور امنيت داخلی  عبدالحکيم مجاھد و حبيب هللا پوځھوتک،

ھمچنان  در . که يکی از جواسيس خاص انگليس است،  به عنوان رئيس داراالنشای اين شورا انتخاب شده است

شورای عالی صلح ھفت زن نيز در نظر گرفته  شده که اسمای صديقه بلخی، جميله مجاھد، قمر خوستی و فرح 

 رياست اين شورا قرار خواھد گرفت ، اما برخی ھا به اين باورند که صبغت هللا مجددی در. سرابی سر زبانھاست

ن ييعده ای چانس برھان الدين ربانی را بيشتر ميدانند، چون او در جرگه ملی مشورتی به عنوان رئيس  شورا تع

 . ش چندان خوب نيستراب شده و معلوم ميشود که وضعيتشده بود و ازين بابت مجددی دلقک دچار تشويش و اضط

عالی صلح نه تنھا جواب مثبتی از طالبان خواھد شنيد که با برخورد ھای خشونت آميز تر با چنين ترکيبی، شورای 

 که ئیبه آن پاسخ داده خواھد شد، چون دم طالبان زير پای استخبارات پاکستان و سی ای ای امريکاست و امريکا

له را به سر برسانند، رھبران بيشتر به جنگ و نا امنی در افغانستان فکر ميکنند نميخواھند به اين زودی اين غاي

ن تا سقوط امارت طالبان، درگيری آجھادی که ھستۀ اصلی اين شورا را می سازند، در زمان ظھور طالبان و بعد از

طالبان  اين رھبران فاسد را به . ھای سختی ميان خود داشتند و درين جنگھا از دو طرف ھزاران تن به قتل رسيدند
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ری به وجود آمده يي، اينکه در موضع طالبان نسبت به اين رھبران و گذشتۀ آنان چه تغمی ناميدند» شرو فساد«حق 

  . تا حال در عمل چيزی ديده نشده است

.  »شورای صلح کامياب نخواھد شد«صبغت هللا مجددی بعد از تشکيل اين شورا به سناتوران مشرانو جرگه گفت که 

کليد حل اين مشکل نزد استخبارات «ی نتيجه ميداند و به گفتۀ وی مجددی اين نوع تالش ھا را در جھت ايجاد صلح ب

وی که مدتھا رئيس کميسيون تحکيم صلح بود، حال نظر دارد که با تشکيل شورای عالی صلح اين . »پاکستان است

دن  ھا اجاره داری او را برای به سر رسانئیمعلوم می شود که اين بار امريکا. کميسيون  درين شورا مدغم گردد

ات پاکستان حرف رضد استخباه ورنه او کی است که ب. و غضب دارداين کار نپذيرفته و به اين خاطر بسيار قھر 

  .بزند، کسی که سالھا در دامان آن پرورش يافته است

ی، کميسيون تحکيم صلح و جرگۀ ملی مشورتی صلح از سوی دولت افغانستان ه ئبا اينکه تا حال جرگۀ صلح منطق

، اما جنگجويان طالب اين ھا را در حد پفی حساب کرده، کوچکترين رغبتی به شرکت در چنين روندی تشکيل شده

ر در قانون اساسی و خروج نيرو ھای خارجی از افغانستان را پيش شرط مذاکره يياز خود نشان نداده و ھميشه تغ

شغالگران افغانستان و حاميان سياسی، اياالت متحدۀ امريکا که از مھمترين ا. برای رسيدن به صلح قرار داده اند

نظامی و اقتصادی دولت افغانستان است تا حال با جديت ازين روند حمايت نکرده،  کلينتون وزير خارجۀ امريکا به 

صراحت ميگويد که طالبان بايد قانون اساسی افغانستان را بپذيرند، روابط خودرا با القاعده قطع کنند و به حقوق زن 

رند و چون ميداند که طالبان اين کار را نميکنند و يا برای شان گفته ميشود که اين کار را نکنند، لذا احترام بگذا

ًاما ديويد پتريوس قومندان عمومی نيروھای اشغالگر در افغانستان اخيرا اعالن کرد که امريکا . عملی شده نميتواند

که بيانگر عدم دلگرمی امريکا به اين روند است و ن شرکت نمی نمايد آاز پروسۀ صلح کرزی حمايت ميکند اما در

 در افغانستان اگر اياالت متحده به صورت فعال شرکت نکند، ه ایاين را ھر آدم کم سوادی می داند که درھر پروس

  .امکان پيروزی آن نا ممکن خواھد بود

در صورتيکه ھر . ی آيدپاکستان يکی از فکتور ھای مھم و حتی کليد اساسی برگذاری چنين صلحی به حساب م

رھبر و يا قومندان طالب بدون اجازه و نظر پاکستانی ھا بخواھد تا درين پروسه شرکت کند، دستگير و زندانی 

 به ءخواھد شد،  اين واقعيت را در دستگيری مال برادر وزير دفاع و فرد دوم طالبان ديديم که وقتی مال برادر بنا

 کرزی در ارتباط قرارگرفت و خواست  درين پروسه شرکت کند، آی اس آی به مناسبات و روابط قومی با برادران

زودی او و چند تن از ھمکاران نزديکش را دستگير نمودند که حال در زندان ھای پاکستان به سختی شب و روز را 

ند که با پاکستانی ھا با اين دستگيری در حقيقت به تمام رھبران و قومندانان طالب اخطار کرد. می گذرانند

  . کوچکترين سرکشی از مشورۀ  آنھا به چنين سرنوشتی دچار خواھند شد

آنان . شورای عالی صلح اينک زمانی تشکيل می گردد که طالبان نسبت به گذشته در موقعيت مسلط تری قرار دارند

و، جنگ ھای خونينی را نه تنھا جنوب که شمال افغانستان را نيز تھديد کرده و در چند واليت شمال از مدتی به اينس

. به راه انداخته،  از موقعيت بر تر صحبت کرده و به اين خاطر طرح ھای دولت افغانستان برای شان جدی نيست

م با پيشنھاد أاين حقيقت را زمانی جنرال مک کريستال گفته بود که اگر عمليات نظامی برای تضعيف طالبان تو

 حاضر به مصالحه ميگردد که چانس ئیی نتيجه خواھند ماند، زيرا نيروصلح  به پيش برده نشود، چنين طرح ھای ب

پيروزی خود را در جنگ کمتر ببيند، در حاليکه طالبان اکنون از ھر زمانی خود را نيرومند تر و قدرت مند تر 

  . احساس کرده و در صدد ايجاد پايگاه ھای قوی در شمال افغانستان می باشند
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 ھا خوب ميدانند و می فھمند که ئیی که دارد، مملو از فساد و بيکفايتی است، اين را امريکادولت افغانستان با ترکيب

دولتی که . چنين دولتی برای مخالفان نميتواند به مرجع ايده آلی تبديل گردد تا به اين آسانی بيايند و با آن اتحاد کنند

راتی يياساسی درآن ميباشند و به زودی شاھد تغر يي اش پيوسته از آن شکوه دارند و خواھان تغئیحاميان امريکا

ن خواھيم بود، پس طالبان با چه معياری در برابر چنين حاکميتی زانو بزنند و خود را در بحری از بدبختی ھای آدر

  . اين مصالحه زمانی ممکن است که امريکا و پاکستان به اين نتيجه برسند. مردم افغانستان شريک بسازند

   

  :  زخمی شدندر طفل در کن١۶

اين انفجار در منطقۀ . .زخمی شدندوگی واليت کنر در اثر انفجاری  طفل در ولسوالی مان١۶ سپتمبر ۶عصر روز 

درين مسير در اثر حملۀ طالبان بر يک قطار ناتو که يک موتر ناتو آتش . بارکندی اين ولسوالی به وقوع پيوست

 طفل ١۶ بودند، انفجاری در موتر به وقوع پيوست که در اثر آن  گرد آمدهشده ديدن موتر حريق هگرفت و اطفال ب

و حال بيشتر آنھا خوب نبوده ، داکتران تالش دارند .  سنين اين مجروحان بين ده تا دوازده سال ميباشد. مجروح شد

  .تا زندگی اين اطفال را نجات بدھند

  

  
  
  
  
  
 


